
Ervaar de gemoedsrust 
van een serviceplan



Onze intern opgeleide Honda technici staan de komende 
jaren immers in voor het onderhoud van uw wagen en houden 
hem in topconditie. Alle kosten van het door de constructeur 
voorgeschreven onderhoudsprogramma zijn inbegrepen, inclusief 
uurloon en voorziene onderdelen, excl. slijtage onderdelen. 

Het Honda Care serviceplan, dat is zorgeloos genieten van  
uw Honda. Met 5 jaar onderhoud en Honda Assistance bent  
u gedekt in iedere situatie, zelfs buiten de landsgrenzen.

Laat uw zorgen dus maar over aan onze Honda experts.

Gun uzelf gemoedsrust met het Honda Care 
serviceplan. Met dit plan hoeft u zich geen zorgen 
meer te maken over het onderhoud van uw Honda.



Uw Honda blijft 100% Honda.
Uw Honda dealer onderhoudt en herstelt uw wagen met zorg. 
Hij gebruikt hierbij de nieuwste technologieën en originele 
Honda onderdelen volgens de Honda aanbevelingen.

Hoge herverkoopwaarde.
Uw Honda Care programma is overdraagbaar naar de  
volgende eigenaar en blijft lopen tot de kilometer- of  
looptijdlimiet is bereikt. Hierdoor stijgt de waarde van uw  
Honda bij herverkoop aanzienlijk.

In geval van pech onderweg.
U geniet van Honda Assistance 24/7 tijdens 5 jaar,  
en deze kan nadien nog jaar na jaar verlengd worden  
bij uw officiële dealer.

Assistance



Waarom kiezen voor een  
erkende Honda dealer?
Uw Honda dealer beschikt over alle apparatuur 
en opleidingen die nodig zijn om uw Honda in 
perfecte staat te houden. Bovendien maakt hij 
steeds gebruik van originele onderdelen die 
specifiek ontworpen zijn voor uw Honda.

Belang van onderhoud  
& originele onderdelen 
Door uw wagen in optimale conditie te 
houden, beschermt u uw Honda en kunt u 
rekenen op een hogere doorverkoopwaarde 
én een optimaal onderhoud. Originele Honda 
onderdelen zijn essentieel om de kwaliteit en 
veiligheid van uw Honda te garanderen.



Onder voorbehoud van wijzigingen. 
Voor meer info, contacteer uw officiële Honda dealer.



Kenmerken van Honda Care:

• Type: Onderhoudscontract

• Duurtijd: 5 jaar

• Kilometers: Gelimiteerd tot 100.000 km

• Dekking: Alle onderhoudskosten (exclusief slijtage 
onderdelen) die voorzien zijn in het door de constructeur 
geplande onderhoud. Jaarlijkse check-up via het Honda 
eVHC programma inbegrepen.

Voordelen van Honda Care:

• Beheer uw budget: Geen onvoorziene onderhoudskost. 

• Spreid uw kosten: Laat uw Honda Care plan mee  
opnemen in de financiering van uw voertuig voor een  
optimale kostenspreiding.

• Sta er nooit alleen voor bij pech onderweg: Wij nemen de 
assistance bijstand voor uw voertuig in heel Europa voor onze 
rekening en dit 24u, 7 op 7.

• Meerwaarde bij doorverkoop: Verhoog uw kans op een 
interessante prijs dankzij een goed onderhouden voertuig 
door een Honda gecertificeerde technieker. 


